
 
ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL  13 DE 
NOVEMBRE DE 2013 
 
A TALAMANCA, essent les 19.45 hores del dia 13 de novembre  de  2013, es reuneix 
l'Ajuntament en Ple, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarin Canales i l'assistència 
dels senyors Francesc Sellarès i Boixader, Ferran Argilés i Sas, Consuelo González García i 
Jordi Graner i Casasayas com a regidors de l’Ajuntament,assistits tots ells pel  Secretari delegat 
Sr. Jordi Gasulla Sabaté.  
 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 18 DE SETEMBRE DE 2013.  
 
L’acta és aprovada per unanimitat. 
  
2.- DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA NÚMS 42/2013 A 57/2013 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LA JUNTA DE GOVERN DE 16 D’OCTUBRE DE 2013  
 
Punts tractats: 
 
-Ratificació Decret núm. 43/2013, de 6 de setembre de compareixença d’aquesta Corporació 
en el recurs contenciós-administratiu núm. 209/2013 interposat per la Delegación del Gobierno 
de Catalunya. 
-Aprovació minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Talamanca per 
al desenvolupament i assistència a la gestió de la información geográfica local, projecte 
SITMUN 
-Aprovació liquidació estat de comptes acumulat a 30 de juny de 2013 de SOREA, S.A.  
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
4.- DONACIÓ DE COMPTE INFORME ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA ESTAT EXECUCIÓ 
 PRESSUPOST A 30 DE SETEMBRE DE 2013 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2014  
 
El Secretari dóna lectura a la següent proposta: 
 
“Primer. - Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2014 i 
següents.  
 



Segon. - Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2014 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, que s’adjunten en document annex:  
 
 
 
Tercer. - Indicar que el text de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l'acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s'especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013:  
 
- Ordenança Fiscal núm.1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
- Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
- Ordenança Fiscal núm.3, reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 
- Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l' Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana.  
 
- Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
- Ordenança Fiscal núm.6, reguladora de la Taxa d'expedició de documents administratius. 
 
- Ordenança Fiscal núm.7, reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua. 
 
-Ordenança Fiscal núm.8, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
 
- Ordenança Fiscal núm.9, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
- Ordenança Fiscal núm.10, reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris  
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
- Ordenança Fiscal núm.11, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals. 
 
- Ordenança Fiscal núm.13, reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues.  
 
- Ordenança Fiscal núm.14, reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.  
 
- Ordenança Fiscal núm.15, reguladora de la Taxa per l'obertura de sondatges o rases en 
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres. 
 
- Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa d'entrada de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. 
 
- Ordenança Fiscal núm.17, reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 



taules i cadires amb finalitat lucrativa.  
 
-Ordenança  Fiscal núm. 19, reguladora del preu públic per la prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària. 
 
Quart. - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances 
fiscals per a l'exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
sota els criteris següents:  
1) Es publicarà la relació d'Ordenances que es deroguen i s'aproven per primer cop.  
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l'Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació 
de Barcelona.  
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà pública l'adaptació de 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals 
i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:  
- Ordenança Fiscal núm.1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
- Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
- Ordenança Fiscal núm.3, reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 
- Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l' Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana.  
 
- Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
- Ordenança Fiscal núm.6, reguladora de la Taxa d'expedició de documents administratius. 
 
- Ordenança Fiscal núm.7, reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua. 
 
- Ordenança Fiscal núm.8, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
 
 
- Ordenança Fiscal núm.9, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
- Ordenança Fiscal núm.10, reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris  
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
- Ordenança Fiscal núm.11, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals. 
 
- Ordenança Fiscal núm.13, reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues.  
 
- Ordenança Fiscal núm.14, reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.  
 
- Ordenança Fiscal núm.15, reguladora de la Taxa per l'obertura de sondatges o rases en 
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres. 



 
- Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa d'entrada de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. 
 

- Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

 
- Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per l'ocupació d’instal·lacions 

municipals. 
 

- Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora del preu públic per la prestació del Servei 
d’Atenció Domiciliària. 

 
Cinquè. - Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província.  
 
Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en 
els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats.  
 
RESUM ORDENANCES FISCALS 2014 
 
Modificació de les ordenances següents: 
 
-Ordenança fiscal núm. 1 
 
Impost sóbre Béns Immobles Urbans:   
 
IBI URBANA Tipus de gravamen : 0,63  
IBI RÚSTICA  Tipus de gravamen:  0,63 
IBI Béns de característiques especials  Tipus de gravamen: 0,60 
 
-Ordenança fiscal núm. 3 
 
 
Impost Vehicles Tracció Mecànica:  cuoficient: 1%  
 

Potència i classes de vehicles EUR 
A) Turismes  
- De menys de 8 cavalls fiscals 12,62 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 34,08 
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 71,94 
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 89,61 
- De  20  cavalls fiscals en endavant 112 
B) Autobusos  
- De menys de 21 places 83,30 



Potència i classes de vehicles EUR 
- De 21 a 50 places 118,64 
- De més de 50 places 148,30 
C) Camions  
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 42,28 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 83,30 
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 118,64 
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 148,30 
D) Tractors  
- De menys de 16 cavalls fiscals 17,67 
- De 16 a 25 cavalls fiscals 27,77 

- De més de 25 cavalls fiscals  
83,30 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica  
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 17,67 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 27,77 
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 83,30 
F) Altres vehicles  
- Ciclomotors 4,42 
- Motocicletes fins a 125 cc 4,42 
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 7,57 
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 15,15 
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 30,29 
- Motocicletes de més de 1.000 cc 60,58 

 
 
-Ordenança fiscal núm. 18 Taxa per a la utilització d’instal.lacions municipals 
 
Epígraf primer. Utilització del Casal del Poble 
 

a) Planta baixa: 60 EUR diaris quan s’utilitza dos o més dies consecutius, i 100 EUR diaris 
quan s’utilitza un dia, o dos o més no consecutius 

 
b) Planta tercera o sala polivalent: 100 EUR diaris quan s’utilitza dos o més dies 

consecutius, i 160 EUR quan s’utilitza un dia, o dos o més dies no consecutius 
 

c) Per a la utilització de qualsevol espai del Casal del Poble, inclòs l’habilitat pel Jutjat de 
Pau, amb motiu d’un casament, 100 EUR 

 
 
Epígraf segon. Utilització d’altres espais municipals 
 
Utilització local de la Quintana: planta primera:  100  € diaris per acte  i per dia 
 
 
Es descomptarà la quota en un 50 per cent en el cas que el subjecte passiu sigui propietari i/o 
resident al poble de Talamanca així com familiars d’aquests fins al segon grau així com també a 
persones jurídiques, entitats, o empreses domiciliades fiscalment al municipi.  
 



Inicia el debat de la proposta el Sr. Alcalde que explica les principals modificacions de les 
Ordenances Fiscals per a l’any 2014 consistents bàsicament en l’augment del coeficient a 
aplicar a l’IBI, la congelació de la majoria de taxes i la considerable rebaixa de l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica que passa a la tarifa mínima que disposa l’Estat.  
 
Interve el Regidor sr. Jordi Graner que explica que en relació a l’Impost sobre Béns Immobles hi 
ha molta gent que s’ha queixat . 
 
Informa el Sr. Alcalde que l’augment progressiu d’aquest Impost, un 11% de mitjana  a l’any 
2014 respecte el 2013  és conseqüència  bàsicament de la revisió cadastral que es va efectuar 
l’any 2004 i que implica una pujada gradual a 10 anys fins arribar al valor real. També s’ha de 
tenir en compte que l’Estat, via llei d’acompanyament dels pressupostos ha augmentat el valor 
cadastral per la seva banda i la part que ha augmentat l’Ajuntament. 
 
El Secretari aclareix que pel que fa a la potestat de l’Ajuntament únicament pot augmentar o 
disminuir el quoficient multiplicador. 
 
En un altre ordre de coses, el Sr. Graner proposa que en relació a les novetats de la taxa per a 
la utilització d’instal.lacions municipals, s’hauria d’augmentar la quota dels foranis.  
Pregunta també en relació a la taxa aplicable al Casal del Poble si inclou tot el que fa referència 
al Casal.  
Aclareix el Sr. Alcalde que una cosa és l’ocupació de l’espai que regula l’Ajuntament via taxa i 
l’altra és qui regeix el Casal, que és la seva Junta tal com està ara i que és el sistema vigent. 
 
La proposta es sotmet a votació, que és aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots a favor i 1 
en contra del Regidor Sr. Jordi Graner Casasayas. 
 
 
6.- APROVACIÓ MINUTA DE CONVENI REGULADORA DE L’AUTORITZACIÓ 
D’INSTAL.LACIÓ D’UNA BÚSTIA AL CASAL DEL POBLE A FAVOR DE LA RAÓ SOCIAL 
NIRASTEL BCN, SL.  
 
El Secretari dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat: 
 
 
“PRIMER. – RATIFICAR la signatura del conveni reguladora de l’autorització d’instal.lació d’una 
bústia al casal del Poble a favor de la raó social Nirastel BCN, SL en data 13 de novembre de 
2013 que copiat a la lletra diu: 
 
“ 
Talamanca, a  13 de novembre de 2013 
 
COMPAREIXEN 
 
En Josep Tarin Canales, com a Alcalde-President de l’Ajuntament de Talamanca, amb domicili 
a efectes d’aquest conveni a la Plaça de l’Església núm. 1 de TALAMANCA. 
 
En  
................... 
Ambdós 
 
ACTUEN 
 



En Josep Tarin Canales, en representació de l’Ajuntament de Talamanca, en virtut del 
nomenament efectuat pel Ple Municipal de ................de 2011 
 
El Sr. ................., en qualitat d´administrador, en nom i representació de la companyia mercantil  
 
 
MANIFESTEN 
 
 
1.- Que l´Ajuntament de Talamanca és propietari en ple domini  de la finca següent:  
 
“...” 
 
 
 
 
 
 
2.- Que l´immoble esmentat és propietat de l´Ajuntament de Talamanca i figura a l´Inventari 
general consolidat de béns, drets i obligacions  
 
3.- Que l´entitat...................... té per objecte l´activitat de COMPRA-VENDA de vehicles a motor, 
activitat per la qual necessita un SEGON domicili, entre d’altres,  a efectes de trànsit, a 
Talamanca i en aquest sentit ha demanat a l´Ajuntament poder instal.lar a l´esmentat edifici  
una bústia a on poder rebre la correspondència.   
 
4.- Que l’entitat................... té previst a partir de l’1 de gener de 2014 de disposar en propietat 
entre 80 i 120 vehicles de COMPRA-VENDA, per a l’exercici de la seva activitat 
 
Per la qual cosa ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient i especialment per 
atorgar el present contracte, convenen la signatura del present document d´acord amb els 
següents  
 
P A C T E S: 
 
PRIMER. – El present conveni  té per objecte regula l’autorització a 
l’entitat...............d’instal.lació d’una bústia al Casal del Poble per a la recollida de la 
correspondència relativa a la seva activitat 
 
SEGON. – L’Ajuntament de Talamanca AUTORITZA  a.....................a instal.lar al Casal del 
Poble, una bústia de correus, per a ús particular de l’entitat mercantil, i conseqüentment, 
AUTORITZA  també a què l’entitat designi l’adreça del carrer Raval núm. 4-A com a centre 
destinatari de la correspondència de l’entitat. 
 
TERCER. – L’entitat mercantil................es compromet a tramitar la corresponent Alta a l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques en aquest municipi  abans del 20 de desembre de 2013 a 
l’adreça autoritzada, amb l’epígraf que correspongui d’acord amb la normativa reguladora, i 
contribuir per aquest impost mentre estigui exercint l’activitat de compra-venda de vehicles a 
Talamanca. Així mateix procedirà a realitzar els tràmits oportuns de comunicació prèvia d’inici 
de l’activitat.  
 
QUART. – La mercantil.............. atenent l’objecte que constitueix la seva activitat, s’obliga a 
transferir i/o matricular bona part dels vehicles de la seva propietat, designant l’adreça del carrer 



Raval núm. 4-A de Talamanca, als efectes del pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica a favor de l’Ajuntament de Talamanca. 
 
CINQUÈ. – L’Ajuntament de  Talamanca indicarà oportunament, el lloc exacte a on 
l’entitat.................podrà instal.lar la bústia de correus, essent a càrrec d’aquesta darrera totes 
les despeses que aquesta instal.lació ocasioni.  
A tal efecte, l’entitat..................autoritza a l’AJUNTAMENT DE TALAMANCA per tal que reculli i 
recepcioni tota la documentació relativa a  les notificacions i resta de comunicacions de 
l’activitat a exercir en la bústia de correus instal.lada a tal efecte. 
A tal efecte, l’entitat............autoritza i consenteix expressament als efectes de l’article 6 de la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  al personal de l’Ajuntament de 
Talamanca per tal que pugui recollir, recepcionar i obrir tota aquella correspondència dirigida a 
l’entitat........... provinent d’altres administracions públiques i organismes oficials, renunciant des 
d’ara a qualsevol tipus d’acció administrativa o jurídica, o altre de qualsevol índole contra el 
personal de l’Ajuntament o  contra l’Ajuntament de Talamanca relativa a aquesta autorització i 
consentiment, sens perjudici que, en qualsevol moment es pugui sol.licitar-ne la revocació amb 
prèvia comunicació a l’Ajuntament de Talamanca.  
En tot cas, l’entitat................facilitarà un correu electrònic per tal que l’Ajuntament de 
Talamanca pugui   trametre-li de forma anticipada, els escrits i documentació que, en el seu 
cas, es derivin. 
  
SISÈ.— L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA es compromet a aprovar abans del 31 de 
desembre de 2013, una modificació  de l’Ordenança fiscal núm. 2 per a l’any 2014, que regula 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, d’acord amb el quadre de tarifes que s’adjunta 
com a annex I  
 
SETÈ. – CONDICIÓ SUSPENSIVA.—El present conveni haurà de sotmetre’s a l’aprovació del 
Ple de l’Ajuntament, per a la seva plena eficàcia, en la propera sessió que es celebri a comptar 
des de la data de la seva signatura.  
 
VUITÈ. – El present conveni quedarà resolt i restarà sense cap valor ni efecte en el cas que 
abans del 20 de desembre de 2013 la raó social........................no hagi verificat davant 
l’Ajuntament de Talamanca l’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques en els termes 
expressats en l’acord dispositiu tercer.. 
 
NOVÈ.—Aquest conveni tindrà una durada inicial de dos anys, a partir de la data de signatura 
del mateix.  
 
DESÈ. – Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa per la qual cosa, qualsevol qüestió 
que pugui sorgir de la interpretació del present conveni, ambdues parts es sotmeten als jutjats i 
tribunals de la jurisdicció contenciosa-administrativa de Barcelona.  
 
 
I en prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat, en el lloc i data indicats” 
 
7.- APROVACIÓ RETRIBUCIÓ ACTUALITZADA SOREA, S.A. AMB EFECTES 1 DE GENER 
DE 2013 
 
Examinada la proposta presentada per SOREA.S.A. en data 8 de maig de 2013 amb estudi 
adjunt per a la determinació de la retribució, del qual resulten les següents quantitats a aplicar 
amb efectes de l’1 de gener de 2013: 
 
Retribució de la gestió: 0,8374 eur/m3 



Retribució de la inversió: 0,3267 eur/m3 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecta tècnic municipal amb data 8 d’octubre de 2013 
 
S ‘ A C O R D A: 
 
PRIMER.—APROVAR l’actualització de la retribució amb efectes 1 de gener de 2013 de 
SOREA.S.A.. resultant les quantitats següents: 
 
 Retribució de la gestió: 0,8374 eur/m3 
Retribució de la inversió per a 1 de gener de 2013: 0,3267 eur/m3 
 
SEGON. – NOTIFICAR la present resolució en deguda forma a SOREA, S.A.  
 
En relació a aquest punt comenta l’Alcalde que s’ha d’aclarir primer un estat de comptes amb 
l’empresa concessionària i, per tant, retira el punt de l’ordre del dia fins al proper ple.  
 
8.- APROVACIÓ ACTE DE LES OPERACIÓNS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE NAVARCLES I TALAMANCA.  
 
En data 24 d’octubre de 2013 es van reunir les comissions de delimitació municipals de 
Talamanca i Navarcles amb representants de la Generalitat de Catalunya i, sobre la base de la 
documentació tramesa per la Direcció General d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC), les representacions municipals, així com els tècnics de la Generalitat de 
Catalunya han reconegut la línia de terme. 
 
Tota vegada que en la mateixa data de 24 d’octubre de 2013 es va estendre la corresponent 
acta amb la conformitat de les comissions dels dos ajuntaments i, que d’acord amb l’article 31.1 
del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial 
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya, ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació 
 
En ús de les atribucions legalment conferides al Ple municipal  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
PRIMER .—APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Navarcles i Talamanca subscrita en data 24 d’octubre de 2013 amb la conformitat de les 
comissions dels dos Ajuntaments.  
 
SEGON. – NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a la Direcció General 
d’Administració Local als efectes conseqüents.  
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
9.- APROVACIÓ MINUTA DE CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
TALAMANCA I L’ONG IGMAN-ACCIÓ SOLIDÀRIA 
    
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
PRIMER. – APROVAR la minuta de conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Talamanca i 



l’ONGD  IGMAN-ACCIÓ SOLIDÀRIA que es transcriu literalment en l’annex del present acord. 
 
SEGON. – FACULTAR el Sr. Alcalde, que en exercici del seu càrrec, procedeixi amb poder tan 
ampli com sigui possible, a la signatura del conveni esmentat en l’acord dispositiu primer: 
 
“Talamanca,  ... novembre de 2013 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Josep Tarín Canales, Alcalde-President de l’Ajuntament de Talamanca. 
 
De l’altra, el senyor Francesc de Dalmases i Thió, que intervé com a President de l’ONG  
IGMAN-Acció Solidària. 
  
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte i  
 
MANIFESTEN 
 
I. L’Ajuntament de Talamanca, com a entitat municipal és competent per promoure accions de 
cooperació als països del Sud. 
 
II. IGMAN-Acció Solidària, com a entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar 
per administrar i disposar dels seus béns per tal de dur a terme els seus fins socials, que en 
aquest moment desenvolupa el projecte ‘Guia Digital dels recursos turístics de la Opstina de 
Trnovo’.  
 
Per tot l'expressat, ambdues parts acorden subscriure aquest acord de col·laboració d'acord 
amb les següents: 
 
PACTES 
 
Primer: Objecte. 
 
L’objecte del present acord és el de col·laborar per a la promoció d’accions de relació i 
intercanvi entre el municipi de Talamanca i municipis i altres administracions públiques de la 
Federació de Bòsnia i Herzegovina. 
 
De forma específica, aquest acord de col·laboració ha de fer possible la intervenció, 
assessorament i cooperació de l’Ajuntament de Talamanca, en projectes impulsats per IGMAN-
Acció Solidària que tinguin com a eixos d’actuació la cooperació al desenvolupament, 
l’assistència tècnica, la cultura de pau, els intercanvis de formació, la cultura, el turisme, així 
com els experiències de desenvolupament econòmic i comercial. 
 
Segon. Compromisos  
 
En el marc del projecte ‘Guia Digital dels recursos turístics de la Opstina de Trnovo’ IGMAN-
Acció Solidària es compromet a gestionar i executar, juntament amb el govern local de Trnovo i 
d’acord amb la Diputació de Barcelona, l’esmentat projecte. 
 
Per fer-lo possible la Diputació de Barcelona ja ha resolt favorablement un ajut per valor de 
52.800.- euros. 
 
Per la seva part, l’Ajuntament de Talamanca realitzarà  tasques d’assessorament, suport tècnic 



i cooperació en el projecte esmentat sense que hagi de fer front a cap tipus d’ajut de caràcter 
econòmic. 
 
Tercer. Informació  
 
IGMAN-Acció Solidària es compromet a mantenir informat periòdicament l’Ajuntament de 
Talamanca de tots els aspectes o qüestions referents a les actuacions que dugui a terme en 
base a aquest acord de col·laboració i/o que li siguin sol·licitats.  
 
Quart: Termini de vigència 
 
El termini de vigència d’aquest acord es dóna per iniciat en el moment de la signatura d’aquest 
acord i tindrà vigència durant dotze mesos. Es podrà renovar, per mutu acord de les parts. 
 
Per a la renovació de mutu acord de l’acord, s’establirà un procediment de revisió i, si escau, de 
renovació abans de la finalització del termini de vigència. 
 
L’acord es podrà resoldre anticipadament per mutu acord de les parts, i per incompliment 
d'alguna de les seves clàusules. 
 
Cinquè: Regulació 
 
En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest acord, ambdues parts se 
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa dels tribunals de Barcelona. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, les dues parts el signen per duplicat i a un sol 
efecte al lloc i data a l’encapçalament indicats. 
 
 
 
Josep Tarín Canales   Francesc de Dalmases i Thió 
Alcalde                                                    President” 
 
Intervé el Sr. Graner que demana a l’Alcalde el perquè de la signatura d’aquest conveni.  
 
Explica el Sr. Tarin que la gent de IGMAN-Acció Solidària ha fet una feina interessant a Bòsnia i 
necessiten un acord entre el municipi de Talamanca i la seva ONG per fer feina social. No ens 
comporta cap despesa per el municipi ni cap obligació ni perjudici i així els facilitem la seva 
tasca. 
 
La proposta és aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots a favor i 1 en contra del Sr. Jordi 
Graner Casasayas.  
 
10.-  MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MESURES DE REFORMA 
ADMINISTRATIVA EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I DEL REGISTRE CIVIL  
 
S’aprova per unanimitat els següents 
 
“A C O R D S: 
 
PRIMER. – MANIFESTAR el rebuig total de l’Ajuntament a l’avantprojecte de llei que el Ministeri 
de Justícia ha presentat al Consell de Ministres amb el nom de “Anteproyecto de Ley de 
Medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y el Registro 



Civil” 
 
SEGON. – DONAR SUPORT al Col.legi d’Advocats de Manresa en allò que sigui necessari per 
tal que es continuï desenvolupant l’activitat judicial en els jutjats situats a l’edifici judicial de 
Manresa, així com el manteniment dels 34 jutjats de pau i l’agrupació que en l’actualitat hi ha al 
partit judicial de Manresa. 
 
TERCER.- DEMANAR al Ministeri de Justícia que explori altres vies de modernització de la 
justicia sense que s’allunyi del criteri de proximitat al ciutadà i que aquells serveis que es puguin 
agrupar, com són el servei de comunicacions i el d’execucions, es facin dins els edifics judicials 
existents, amb la finalitat d’optimitzar i agilitzar la justicia.  
 
QUART. – DONAR trasllat d’aquest acord al Ministeri de Justícia, al Congrés dels Diputats i al 
Senat, al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, així com al Col.legi d’Advocats 
de Manresa i al Consell dels Il.lustres Col.legis d’Advoctas de Catalunya”.  
 
 
11.- MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ 
 
S’aprova per unanimitat els següents: 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER.- INSTAR el Govern de l’Estat a analitzar els resultats de les inspeccions de Treball i 
Seguretat Social efectuades recentment a nombrosos clubs i entitats esportives, sense finalitat 
de lucre, principalment a Catalunya. 
 
SEGON. – DEMANAR al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social la suspensió temporal de les 
actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el marc jurídic de les 
relacions de treball, col.laboracions i voluntariat als clubs i entitats esportives, amb carácter 
retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés d’inspecció. 
 
TERCER. – INSTAR al Congrés dels Diputats a adoptar canvis legislatius en materia de 
cotització i liquidació de drets de la Seguretat Social de l’esport amateur i del voluntariat 
esportiu. 
 
QUART. --- ATORGAR  amb carácter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a 
entitats esportives sense ànim de lucre, en l’àmbit de l’esport no profesional, quani hi hagi 
disconformitat entre les actuacions del club o entitat esportiva i la Inspecció del Treball i de la 
Seguretat Social, sempre que la tipología d’aquestes disconformitats sigui coincident o habitual 
respecte a les detectades per la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent ser 
deguda a una insuficient claredat de la normativa aplicable.  
 
CINQUÈ. – DONAR trasllat dels acords al Govern de l’Estat, al Congrés de Diputats, al Senat, 
al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les entitats 
municipalistes (ACM i FMC), al Consell Comarcal del Bages i a la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya. 
 
 
12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No s’en presenten. 
 



13.- PRECS I PREGUNTES  
 
Pregunta en primer lloc el Sr. Jordi Graner en relació a la biblioteca, si s’endarrirà molt la 
instal.lació d’internet i si té solució. 
 
Contesta el Sr. Tarin que des de l’endemà en que se’ns va tallar la línia s’estan fent les gestions 
per poder-ho solucionar mitjançant una persona de l’Administració del Departament de Sanitat. 
Creiem que amb quinze dies-tres setmanes es podrà accedir a la línia de fibra òptica. Si més no 
això és el que ens han dit.  Cal afegir, que com ja es va informar en el seu dia la connexió de 
que disposavem al punt TIC no era del tot adequada, però l’objectiu principal era i es donar 
servei a la població,  i que ha estat aquesta situació anomala la que ha provocat l’actual 
situació.  En aquest sentit, manca signar el conveni amb Wifi-Bages.  
 
En segon lloc, el Sr. Jordi Graner es queixa del pas dels cavalls dins del poble ja que no porten 
el ferratge adequat, hi ha hagut una caiguda davant la casa del Sr. Vila, també hi ha hagut una 
altra patinada, 3 cavalls que van quedar “sueltos” que es van escapar i travessar el poble.  
 
Intervé la Regidora Sr. Consuelo González  que s’ha de mirar d’evitar els problemes i fer aplicar 
la normativa, tant pels cavalls com per gossos i la resta d’animals, per això seria necessari  
pensar de fer una normativa per tots plegats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde que explica que s’estudiaran mesures.  
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les vint hores i quaranta-
cinc minuts, que  certifico.  
 
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI,  


